
Aranżacje z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych i środowiskowych

Dyspersje do wnętrz Brillux



Zdrowe pomieszczenia mieszkalne 
to ważna kwestia.

Dom czy mieszkanie to więcej niż 

cztery ściany chroniące przed wiatrem 

i deszczem.  

To przestrzeń, w której chcemy czuć 

się bezpiecznie i pewnie, mając świa-

domość, że znajdujemy się w zdrowym 

otoczeniu. Niezależnie od tego, czy 

jest to własny salon, ulubiona re-

stauracja czy też sala w szkole dla 

dzieci. Dlatego też wiadomości o za-

nieczyszczeniu powietrza w pomiesz-

czeniach spowodowanym substancja-

mi budowlanymi niepokoją wiele osób.  

Na wstępie najważniejsze: wypro-

dukowane w Niemczech i Europie 

produkty, takie jak farby do ścian, 

podlegają surowym przepisom 

ustawowym i muszą spełniać bardzo 

wysokie standardy dotyczące ochrony 

zdrowia i środowiska.  

Mimo to obecnie często mowa jest 

o konserwantach wykorzystywanych 

w większości farb do wnętrz, a w szcze- 

gólności o ich wpływie na zdrowie. 

Nadszedł więc czas, aby dokładniej się 

im przyjrzeć.



Produkt jest trwały wtedy, gdy nie 

mogą się w nim rozwijać bakterie,  

grzyby i inne mikroorganizmy, czemu 

zapobiegają niewielkie ilości koserwan-

tów. W wodnych dyspersjach często 

stosowane są w tym celu substancje 

chemiczne z grupy izotiazolinonów. 

Znajdują one również zastosowanie 

m.in. w środkach czystości i higieny. 

Jedynie w przypadku długotrwałego 

kontaktu tych konserwantów ze skórą, 

który ma miejsce np. podczas sto-

sowania utrwalonych za ich pomocą 

produktów tekstylnych, pielęgnacyjnych 

czy higienicznych, wrażliwe osoby są 

narażone na podrażnienia mogące 

prowadzić do alergii. Niewielkie ilości 

konserwantów, przedostające się 

do powietrza z farb ściennych, nie 

stanowią ryzyka podrażnień. Powo-

dują one występowanie symptomów 

wyłącznie u osób, które zostały już 

wcześniej uwrażliwione na ich działanie. 

Jak działają konserwanty

Da się również bez.

Konserwanty mogą więc działać jak 

tzw. alergeny kontaktowe. Obecnie 

znanych jest łącznie ponad 3000 

naturalnych i syntetycznych substancji 

wywołujących alergie kontaktowe. We-

dług badań przeprowadzonych przez 

Instytut Roberta Kocha wśród ośmiu 

procent Niemców cierpiących na 

alergie bardzo niewiele osób wykazuje 

reakcje na izotiazolinony. Jednakże 

wszyscy ci, którzy cierpią na alergię na 

tę lub inne substancje, bądź też zwy-

czajnie stawiają na bezpieczeństwo 

lub chcą zapewnić optymalne warunki 

swoim odwiedzającym, mogą przy 

wyborze farby do wnętrz postawić na 

alternatywę bez konserwantów. 
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Asortyment Vita:  
bez konserwantów 
– bez kompromisów

Całkowicie wolne od konserwantów, 

a przy tym tak samo trwałe jak  

konwencjonalne dyspersje do wnętrz 

i posiadające wszystkie właściwości 

produktów Brillux klasy premium – oto 

Vitalux 9000, Vitasmart 9004, Vitasen-

se 9005 i Vitashine 9006.

Asortyment umożliwiający tworzenie 

wysokiej jakości aranżacji ścian bez 

konserwantów oferuje produkty głębo-

ko matowe w postaci Vitalux 9000, 

Vitasmart 9004 i Vitasense 9005 oraz 

pół matowy Vitashine 9006. 

Również niezawierająca konserwan-

tów farba koloryzująca Vitamix 9018 

pozwala ręcznie barwić pozostałe 

produkty na pożądane kolory. Farby są 

ponadto dostępne w wersji zabarwio-

nej fabrycznie na konkretny kolor, 

oczywiście również bez konserwantów.

Rezygnując z konserwantów, można 

również odpowiednio przygotować

podłoże z wykorzystaniem masy 

szpachlowej Vitafill 9001, preparatu 

gruntującego Vitabase 9002 oraz kleju 

do okładzin ściennych Vitaglue 9003. 

Wszystkie produkty bez konserwan-

tów są oczywiście niskoemisyjne i nie 

zawierają rozpuszczalników ani plasty-

fikatorów. 

www.brillux.pl/vita



Farby silikatowe są powszechnie 

stosowane już od ponad 100 lat – 

obecnie w jeszcze większym zakresie 

niż dotychczas. Wyjątkowa receptura 

oparta na surowcach naturalnych, 

a w szczególności potasowe szkło 

wodne jako mineralna substancja 

wiążąca, sprawiają, że nie wymagają 

one dodawania konserwantów. Ze 

względu na swoją zasadowość pro-

dukty silikatowe gwarantują warunki, 

w których szkodliwe dla powłoki 

mikroorganizmy nie mają szans na 

przeżycie. 

W ten sposób zapewniają one 

naturalną ochronę przed grzybami 

i pleśnią, a dzięki wysokiej dyfuzyj-

ności pary wodnej – również bardzo 

dobre warunki klimatyczne w po-

mieszczeniach. Również produkty 

silikatowe można barwić za pomocą 

farb koloryzujących Vitamix 9018 bez 

konserwantów.

Produkty silikatowe: z natury 
bez konserwantów

www.brillux.pl/silikat
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Aranżacje pomieszczeń z uwzględnieniem 
aspektów zdrowotnych i środowiskowych

Powłoki ELF:

certyfikowane bezpieczeństwo

Również produkty Brillux przeznaczone 

do aranżacji pomieszczeń zawierające 

konserwanty spełniają najwyższe 

standardy związane z ochroną zdrowia 

i środowiska naturalnego. W ich skład 

wchodzą minimalne ilości konserwan-

tów zupełnie nieszkodliwe dla osób 

niecierpiących na alergie. 

Wszystkie produkty oznakowane 

symbolem ELF są ponadto niskoemi-

syjne i nie zawierają rozpuszczalników 

ani plastyfikatorów. Dodatkowo wiele 

produktów zostało skontrolowanych 

pod kątem nieszkodliwości dla zdrowia 

według surowych kryteriów AgBB 

(niemieckiej komisji zajmującej się 

oceną wpływu substancji budowlanych 

na zdrowie) oraz TÜV Süd. W rama-

ch testów stwierdzono, że osiągane 

przez nie wartości w dużej mierze leżą 

poniżej wartości granicznych obowiąz-

ujących dla emisji substancji szko-

dliwych.


